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Bu çalışmada, 5 maki türünün besin madde kompozisyonu ile
enerji ve yem değerleri belirlenmiştir. Buna göre, özellikle
Menengiç ve Sandal türleri küçükbaş hayvan beslemede kaba
yem kaynağı olarak yararlanılabilir nitelikte bulunmuş; diğer 3
tür bunlardan düşük olmakla beraber, yine de kaba yem
kaynağı olarak kullanılabilecek değerde oldukları saptanmıştır.
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Giriş
Yeryüzünün başlıca vejetasyon tiplerinden biri olan makiler, kısa
boyludur; kök sistemleri iyi gelişmiş olup kuraklığa
dayanıklıdırlar. Akdeniz ülkelerinde makiliklerin 100 milyon
hektarı bulduğu belirtilmektedir. Ülkemizde, bu alanın 1,7-2
milyon ha arasında olduğu tahmin edilmekte ve bu, üzerinde
durulmaya değer bir doğal kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır.
Makiliklerin ekonomik değeri sadece odun değeriyle sınırlı
olmayıp otlatma, yaban hayatı, avlanma ve rekreasyon değerleri
de vardır.
Akdeniz çanağında keçi ve koyun yetiştiriciliğinin tarımsal
faaliyetler içerisindeki payı % 60-80 kadardır. Makiliklerin,
Dünya‘nın pek çok bölgesinde, ruminant hayvan beslemede
önemli yer tuttuğu, Akdeniz havzasının ağaçlık ve çalılık
alanlarında, keçilerin aldığı besinlerin % 60’tan fazlasını bu
sahalardan sağladığı bildirilmektedir.

Proje ile neyi amaçladık?
Bu araştırmada maki florasında yaygın olan ve hayvanlar
tarafından otlanan 5 maki türünün besin madde içerikleri
belirlenmeye çalışılmıştır. Seçilen türler, Akçakesme (Phillyrea
latifolia) ,Menengiç (Pistacia terebinthus L.), Kermes Meşesi
(Quercus coccifera L.), Sandal (Arbutus andrachne), Mazı
Meşesi’dir (Quercus infectoria).

Neler yaptık ?

Elde edilen bilgiler ve önerilerimiz.

Araştırmada kullanılan bitki örnekleri, Antalya merkezine bağlı,
Kızıllı Köyü, Asar Bölgesi’nden temin edilmiştir. Burası, maki
florasının ve otlatmacılığın yoğun olduğu bir bölge olmakla
beraber, örneklerin alındığı alan, 200-250 m rakımlı, nispeten
korunmuş bir bölgedir.
Araştırmada kullanılan bitki materyali, 5 maki türüne ait
yaprak+ince sap örneklerinden oluşmaktadır. Üzerinde çalışılan
türlerin belirlenmesinde “yaygınlık ve hayvanlar tarafından tercih
edilme” kriterleri esas alınmıştır.

Bu araştırma sonucunda, incelenen 5 maki türünün tamamının
küçükbaş hayvan beslemede kaba yem kaynağı olarak
kullanılabilir nitelikte olduğunu ve makiliklerin iyi bir
planlamayla otlatmada etkin şekilde kullanılabileceğini
göstermektedir.
Ülkemizde orman-keçi ilişkisine yönelik tartışmalarda, keçinin
ormanlara büyük zararlar verdiği ve bu nedenle ormanlardan
uzaklaştırılması gerektiği sürekli olarak vurgulanmaktadır.
Keçilerin ormanlara şüphesiz bazı zararları vardır.

Örneklerin besin madde içeriklerinin analizinde Weende Analiz
Yöntemi çerçevesinde, kuru madde (KM), ham protein (HP), ham
sellüloz (HS), ham yağ (HY), ham kül (HK) analizleri
gerçekleştirilmiş; organik madde (OM), nitrojensiz öz maddeler
(NÖM), metabolik enerji (ME) ve toplam sindirilebilir besin
maddeleri (TSBM) hesaplanmış ve ayrıca, analiz yoluyla, tanen
içerikleri bulunmuştur. Bu analizler 3 farklı dönem (Nisan,
Haziran ve Eylül) için yapılmıştır.

Ancak orman köylüsünün temel geçim kaynağını tarım ve
hayvancılık oluşturmaktadır. Keçi yetiştiriciliği ise orman
köylüsü ile özdeşleşmiştir. Gerek nüfus açısından gerekse köy
sayısı bakımından, orman köylerinin payı önemli rakamlara
ulaşmaktadır. Örneğin, Ülkemizdeki toplam köy sayısının %
55,45’ni oluşturan orman köylerinde yaşayanların toplam kırsal
alan nüfusu içerisindeki oranı % 32,47’dir. Bu rakamlar, ormankeçi ilişkilerinin planlı bir yapıya kavuşturularak, ormanlık
alanlarda sürdürülebilir keçi otlatmacılığının sağlanmasını,
orman köylüsünün refahı ve ülke ekonomisine katkı yapması
açılarından zorunlu hale getirmektedir.
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